Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
Zkušební laboratoř č. 1266 akreditovaná ČIA

IČ: 253 99 951

DIČ: CZ25399951

PROHLÁŠENÍ VRCHOLOVÉHO VEDENÍ AKRDITOVANÉ
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE O POLITICE KVALITY
(SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT č. 19 Příručka kvality Laboratoře MORAVA s.r.o.)

Vrcholové vedení Akreditované zkušební laboratoře v souladu se strategií celé
společnosti Laboratoře MORAVA s.r.o. a rovněž v souladu s akreditačními kriterii a
v zájmu udržení a zlepšení pozice na trhu v oblasti chemického a mikrobiologického
zkoušení a vzorkování, včetně samostatného vzorkování vyhlašuje následující záměry
a zásady politiky kvality:
1. Vytvořit, uplatňovat, dodržovat a trvale zlepšovat zavedený systém managamentu
na všech úsecích Akreditované zkušební laboratoře
2. Uspokojovat požadavky a potřeby zákazníků a dalších zainteresovaných stran
nabídkou kvalitních, komplexních a včasných služeb, což je nutnou podmínkou další
prosperity společnosti a rozšiřování činnosti AZL včetně udržování a rozvoje
pracovních míst
3. Zabezpečit a trvale zvyšovat vysokou odbornost nabízených služeb zaváděním a
zlepšováním standardních postupů a systematickým zvyšováním úrovně znalostí a
dovedností všech osob pracujících v laboratoři
4. Vytvořit nezbytné organizační, finanční, technické a personální podmínky pro
dosažení, udržení a zlepšování požadované kvality a v případě požadavků zákazníka
získat akreditace či certifikace pro další činnosti související s provozem AZL a zvýšit
tak komfortnost poskytovaných služeb
5. Být trvale v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ostatními
kritérii předepsanými Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
6. Zajišťovat soustavné vzdělávání a výcvik osob pracujících v laboratoři, podporovat
jejich profesní růst a efektivně využívat takto nabytých zkušeností pro další rozvoj
společnosti
7. Dynamicky rozvíjet zavedený systém managamentu, trvale jej zlepšovat a
zefektivňovat
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8. Propagovat, prosazovat a popularizovat služby poskytované Akreditovanou
zkušební laboratoří všemi dostupnými prostředky ( internet, odborné časopisy,
aktivní presentace společnosti na odborných akcích apod.)
9. Spolupracovat s jinými laboratořemi a obdobnými zařízeními a podílet se na
realizaci nových metod zkoušení a vzorkování. Účastnit se aktivit vedoucích ke
sjednocování postupů a ke zlepšování kvality zkoušení a vzorkování v oblasti
ekologie, zemědělství a kontroly potravin
10. Dbát o korektní a profesionálně fundované vystupování vrcholového vedení i
ostatních osob pracujících v laboratoři vůči zákazníkům i dodavatelům a
kooperujícím pracovištím
11. Udržovat soustavnou zpětnou vazbu se zákazníkem, aktuelně jej informovat o všech
změnách a novinkách v rámci AZL a minimalizovat tak počet stížností
12. Zařazením flexibilního rozsahu akreditace zvýšit komplexnost plnění aktuálních
potřeb zákazníka a zvýšit tak konkurenceschopnost AZL
Vrcholové vedení AZL se v rámci plnění výše uvedeného prohlášení zavazuje vytvářet
podmínky ke splnění těchto cílů, přezkoumat jedenkrát ročně politiku, cíle a programy
systému managamentu, vyhodnotit je, revidovat a v případě neplnění některého kritéria
přijmout opatření k nápravě.
Osobám pracujícím v laboratoři pak vedení ZL v rámci naplňování uvedených politik
ukládá:
- neustále zvyšovat znalosti o systému managamentu a tím ho
lépe chápat a uplatňovat v praxi
- udržovat vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
spočívající v předcházení neshod důslednou samokontrolou
výsledků své práce před jejím předáním jiné osobě
pracující v AZL nebo zákazníkovi
- dbát o soustavné vzdělávání a nabývání odborných
zkušeností
- navrhovat
možnosti
dalšího
zlepšování
systému
managamentu a činnosti AZL jejímu vedení a podílet se na
realizaci těchto návrhů
Ve Studénce 1.8. 2008
Za společnost Laboratoř MORAVA s.r.o. a Akreditovanou zkušební laboratoř jednatelé
RNDr. Vladimíra Bryndová

Ing. Josef Mikoška

zástupce vedoucího Akreditované zkušební laboratoře
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vedoucí Akreditované zkušební laboratoře

